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• Grant naukowy na lata 2021-2025 COST- European cooperation in sicienceand technology, dr Eliza Proszczuk  
- Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice (TRACTS),  

W ramach grantu powstała: 

o publikacja: Ślady siostrzeństwa, Praca zbiorowa, Koncepcja merytoryczna i redakcja: Elizy Proszczuk i Ewy Chomickiej, 

Wydawnictwo ASP, Warszawa, publikacja zrealizowana ramach grantu naukowego COST- European cooperation in 

sicienceand technology - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice 

(TRACTS) ; z naszego Wydziału udział wzięły: dr Eliza Proszczuk, mgr Marta Jarnuszkiewicz 

o Wystawa: Ślady siostrzeństwa 

Wystawa prezentuje prace związane ze sztuką tkaniny współcześnie tworzących artystek i artystów, a także przykłady 

wykorzystywania tkaniny do tworzenia rzeźby, obiektu artystycznego, patchworku czy kolażu. Można będzie zobaczyć jak 

kontynuują oni bądź powracają do techniki tradycyjnie uznanej za kobiecą w nowy sposób. Nie tworzą prac 

dekoracyjnych i użytkowych, tylko współczesne obiekty sztuki zaangażowanej w opowiadanie o społeczeństwie, 

wspólnocie, naturze, ekofeminizmie, kwestiach grup mniejszościowych. z naszego Wydziału udział wzięli: prof. Stanisław 

Andrzejewski, Dr hab. Bazyli Krasulak, Dr Eliza Proszczuk. 
 



 

 

o Organizacja i przeprowadzenie trzydniowego, międzynarodowego seminarium Ślady siostrzeństwa. Wydarzenie 

skierowane do artystek, aktywistek, badaczek, różnych dziedzin nauk humanistycznych. Wydarzenie zorganizowane  

w ramach grantu naukowego COST- European cooperation in sicience and technology - Traces as Research Agenda for 

Climate Change, Technology Studies, and Social Justice (TRACTS), Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 13-15.05 

 

 



• MEBEL RZEŹBA Galeria -1 w Pałacu Czapskich, 26 sierpnia -15 września 2022r. 

Ekspozycja obejmuje obiekty dydaktyków i studentów z dwóch Pracowni Projektowania Mebli oraz z Pracowni Rzeźby 

i Rysunku Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Na wystawie prezentujemy prace kursowe i dyplomowe studentów, prace absolwentów 

i dydaktyków. Pokazujemy, co się wydarza w czasie studiów i po nich. Pokazujemy proces, bo projektowanie, 

twórczość jest procesem.  

W wystawie wzięli udział dydaktycy: dr hab Bazyli Krasulak, prof. ASP, dr hab Antoni Grabowski, prof ASP, dr hab. 

Krzysztof Franaszek, dr Michał Kapczyński, dr Jan Kochański, dr Tomasz Gałązka, mgr Maciej Jelski, mgr Ewa Haładyj–

Proć, mgr Kamil Kowalski; absolwenci: Olga Panek, Anna Szymska, Aleksandra Kazienko, Ewa Pększal, Paulina Guła, 

Justyna Fabirkiewicz, Karolina Kózka, Magdalena Popińska, Klaudia Dobroń, Marlena Goszczyńska, Honorata Paprot, 

Monika Bartczak i studenci: Rozalia Kozłowska, Klaudia Krzosek, Agnieszka Wróbel, Dominika Renusz, Przemysław 

Milosz, karolina Trzewik, Jonasz Hałas, Bartosz Trzosiński, Maria Janiszewska, Alicja Kamińska, Laura Dudkiewicz, Julia 

Matusiak, Malwina Szuchnik, Aleksandra Kozłowska, Anna Patronowicz, Patrycja Połeć, Barbara  Iwańska. 

 



 



• "Miejsce Troski" Agnieszki Kacprzak i Iwony Kalenik projektem rezerwowym w konkursie Biennale Architektura 2023 

Kuratorski projekt wystawy pt. "Miejsce Troski" autorstwa Agnieszki Kacprzak i Iwony Kalenik z III Pracowni Projektowania 

Wnętrz Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie został projektem rezerwowym w konkursie 18. Międzynarodowej 

Wystawy Architektury w Wenecji w 2023 – ma szansę na realizację w Pawilonie Polskim podczas tegorocznego Biennale 

Architektury w Wenecji. "Intencje pracy oddają znakomicie słowa Martina Hagglunda: Ponieważ wszystko co robimy i wszystko, 

co kochamy, może się skończyć, jesteśmy zobowiązani do troski. Autorki w przestrzeni Pawilonu Polskiego kreują 

wielowarstwową narrację o troskliwej wrażliwości przestrzeni otaczającego nas świata. Kojąca opowieść, stojąca w opozycji 

do języka siły, rywalizacji, hierarchii i kategoryzacji, wydaje się słaba swoją delikatnością. Jednak ontologiczna zmiana 

w kierunku wrażliwego i troskliwego zadawania pytań (…) może okazać się tym, czego potrzebuje świat. Ekspozycja – 

na podłodze i ścianach w przestrzeni pawilonu ma wielowymiarową, dotykalną, zmysłową wartość. Ni to lapidarium, 

ni to kolekcje odnalezionych na plaży czy w lesie fragmentów natury, ułamków naszego życia. Kamień, drewno, tynk, metal – 

fragmenty przedmiotów są nośnikiem emocji. A jednocześnie ich przypadkowe zbiory podobne są do próbek materiałów 

w trakcie budowy domu, które gromadzi architekt w swojej pracowni. Przekształcenie przestrzeni jest troską zaklętą w proces, 

jest wrażliwym opowiadaniem" – czytamy o "Miejscu Troski" Agnieszki Kacprzak i Iwony Kalenik. 

 

 



• Wystawa indywidualna dr hab. Bazylego Krasulaka, prof. ASP „Flagi i pocztówki“ 

 
Galeria Elektor, Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie, sierpień/wrzesień 2022, kuratorka dr Eliza Proszczuk. Premierowa 

prezentacja cyklu prac „Pocztówki“ poświęconego narodom poddanym opresji, agresji i eksterminacji. Ujgurzy, Tybetańczycy, 

Ukraińcy, Kurdowie, Cholan, Lhasa, Szigace, Bucza, Mariupol, Irbil… Na czerpanych tekturach czarne znaki zła i agresji. Osiem 

prac o wymiarach 100 x 70 cm w technikach drzeworytu, monotypii i tapowania. Wszystkie prace powstały w 2022 roku. Drugi 

cykl „Dziesięć Flag na Nową Dekadę“ po raz pierwszy prezentowany na żywo, powstał w grudniu 2020 i miał swoją premierę 

online w styczniu 2021. Prace odnoszą się do problemów i zagrożeń dzisiejszego świata: migracje, wojny, klimat, pandemia, 

inwigilacja, relatywizm, polaryzacja… Wizualnie nawiązują do funkcjonujących w mediach ikon i symboli. Kolory są mocne, 

żywe, typowe dla flag i bander, mimo to przekaz jest pesymistyczny, może flaga #10 daje nadzieję… Wymiary prac 70 x 70 cm, 

100 x 70 cm i 140 x 70 cm, druk cyfrowy na poliwęglanie.  

 

 

 



• Projekt Polskiego Pawilonu wystawowego na Międzynarodowe Targi Książki w Tajpej, Tajwan 

international Book Exhibition in Taipei - TIBE 2023, dr Anna Skołożyńska-Cieciera 

 

Polska wystąpiła na wydarzeniu w roli gościa honorowego, a polski pawilon pełnił funkcję reprezentatywną zarówno 

polskiej literatury jak i kraju. Polska prezentacja odbyła się w ramach pawilonu nawiązującego do tradycyjnych wzorów 

ludowych, promujących folklor i wzornictwo regionalne. Na ekspozycji znalazły się: punkt informacyjny, wystawa 

dotycząca polskiej historii, wystawę prezentującą tradycje i współczesność polskiej ilustracji dziecięcej, punkt 

sprzedaży książek w przekładzie na chiński, scenę dla spotkań autorskich, przestrzeń warsztatową oraz strefy 

tematyczne. 

Ekspozycję dopełniały dwie wystawy graficzne przybliżające historię polskiej literatury w 24 książkach oraz 

przedstawiające polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla. 

 

 



• Wystawa indywidualna Chropowate i gładkie, dr Konrad Styka 
Wystawa przedstawiała prace fotograficzne, zrealizowane w ramach tematu badawczego dr hab. Anny Plewki „Problematyka 

światła w fotografii przestrzeni”. Autor jest zainteresowany szorstką, surową estetyką fragmentów 

budynków oraz oceanicznego krajobrazu. W kontraście do tych monochromatycznych prac jest cykl „Pojazdy” – 

przedstawiający obiekty o lśniących powierzchniach i detalach. Wystawa była czynna od 20 października do 10 listopada 2022r., 

w Galerii Test, ul. Marszałkowska 34/50, Warszawa. 

 

 



• Obiekt “Dual” na stałe wyeksponowany na terenie  The Center of Contemporary Art  Colonia Pictorilor, in Baia Mare, 

dr hab. Antonii Grabowski 

“Dual” to ponad trzymetrowy głaz andesitu rozcięty na dwie części, płaszczyzny są wypolerowane i rozsunięte o kąt 30 stopni. 

Przez miliony lat kamień stanowił jedność moja decyzja o rozcięciu go i rozsunięciu jeszcze bardziej zwraca na to uwagę części 

się uzupełniają. Jest to symboliczna opowieść o dualizmie ludzkiej natury. 

 

 



• Wystawa indywidualna Zwierzęta urodzone w zoo nie wariują, dr Eliza Proszczuk 

Centrum Sztuki Współczesnej Kronika, Bytom. 15.04-27.05 

 

• Anaberg, mgr Marta Jarnuszkiewicz, 

“ANABERG” czas trwania: 29.04 - 29.05.2022, Galeria Sztuki Współczesnej, Opole, kuratorka: Magdalena Wolnicka 

o Warsztaty dla kobiet partycypujących w projekcie “ANABERG”  

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, czas trwania: 23.04 - 24.04.2022  

o Warsztaty dla kobiet partycypujących w projekcie “ANABERG”  

Strzelecki Ośrodek Sztuki w Strzelcach Opolskich, czas trwania: 13.09-14.09.2022 

 

• Wystawa Pejżaż w Szpitalu:  

Wystawa zbiorowa, autorzy to dydaktycy i studenci Wydziału Architektury Wnętrz  ASP w Warszawie, członkowie 

fotograficznego Koła Naukowego Filtr AW.  

Wystawa ma charakter stały, jest plastycznym wypełnieniem luki w dekoracji wnętrz, powszechnej w wielu 

jednostkach Służby Zdrowia. Tematyka wiąże surowe wnętrza szpitala dziecięcego z pejzażem przestrzeni otwartych. 

Fotografie mają stanowić pomost pomiędzy niełatwą w odbiorze przestrzenią szpitala a krajobrazem, dostępnym dla 

dzieci po wyjściu ze szpitala. Wielość spojrzeń i zastosowanej optyki przybliża różnorakie punkty artystycznego 

postrzegania natury. Uczestnicy wystawy to dydaktycy: dr Katarzyna Bucholc, mgr Klaudia Majewska, mgr Konrad 

Matuszewski, dr inż. Konrad Styka, dr hab. Anna Plewka, oraz studenci: Oliwia Data, Patryk Mikos, Natalia Obodyńska, 

Izabela Przestrzelska. 

 



• Młode pędy  |  Wydarzenie Artystyczne: Warsztaty Rodzinne 25.06.2022   

Wystawa Fotograficzna dydaktyków i studentów Koła Naukowego Filtr AW | Wystawa prac studenckich II Pracowni 

Wystawiennictwa Wydziału Architektury Wnętrz | data: 25.06 – 3.07 | miejsce: Elektrownia Powiśle, Warszawa 

Co łączy zbiór fotografii, dla których motywem przewodnim jest drzewo i drewno,  

kolekcję spontanicznie wykonanych prac z resztek stolarskich oraz projekty studenckie dotyczące Elektrowni Powiśle? 

Jest to afirmacja twórczości i dostrzegania wartości  

w tym, co nas otacza. 

Uczestnicy:  

Dydaktycy i studenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie biorący udział w wystawie: Wystawa 

Fotograficzna – Koło Naukowe Filtr AW pod opieką Anny Plewki: Aleksandra Kozłowska, Klaudia Majewska, Patryk 

Mikos, Anna Napiórkowska, Anna Plewka, Izabela Przestrzelska, Aleksandra Solarek, Agata Solecka, Sonia Stadnik, 

Konrad Styka, Karolina Trzewik, Bartosz Trzosiński, Aleksandra Wyżykowska, Anna Zagórska  

oraz gościnnie: Katarzyna Bucholc, Tomasz Gałązka, Aleksander Jankowski, Agnieszka Kacprzak, Iwona Kalenik, Michał 

Kapczyński, Konrad Matuszewski, Dariusz Śmiechowski, Monika Rzepiejewska–Mroczek, Iga Tarasewicz-Wosik. 

Wystawa prac studenckich II Pracowni Wystawiennictwa – prowadzący Monika Rzepiejewska-Mroczek, Konrad 

Matuszewski; opracowania techniczne Anna Siwek, Stefan Buczek, Natalia Feręczkowska, Marika Galluzzi (studentka 

Erasmus+) Piotr Gałczyński, Justyna Kałęcka, Juliana Lenssinck, Kornelia Podgórska. 

 

Warsztaty Rodzinne zrealizowane zostały w ramach zadania badawczego Resztki i Rysy  

w Architekturze prowadzonego na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie przez mgr Agnieszkę Kacprzak. 

 

 



• Wystawa „Geometrycznie i ekspresyjnie"  21.06 – 31.08, Galeria Dominanta,  

Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego, Warszawa, ul. Łazienkowska 7 

kuratorka: Renata Tuszyńska-Michałowska 

Tradycyjnie koniec każdego roku akademickiego Studiów Podyplomowych „Kolor w kreacji wnętrza” na Wydziale 

Architektury Wnętrz uświetnia mini wystawa prac absolwentów.  

W tym roku w MDK, od lat współpracującym z WAW, eksponowane są prace malarskie zrealizowane w różnych 

technikach, w konwencji ekspresyjnej i abstrakcji geometrycznej. 
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